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De Oude Kerk is
De Oude Kerk is een belangrijk religieus monument midden op de Amsterdamse
Wallen. De Oude Kerk vormt als oudste gebouw van de stad een geduldige arena
die mensen uit verschillende windhoeken omarmt en gezamenlijk laat kijken
en denken. Op grond van haar erfgoed, de in 1306 gewijde kerk waar kunst en
gedachtenvorming van dagelijks belang waren, neemt de Oude Kerk cultureel
geheugen en (immaterieel) erfgoed als uitgangspunten voor haar programma
met hedendaagse kunst. Kunst stelt ons in staat te reflecteren op onze snel
veranderende maatschappij. Na een omvangrijke restauratie tussen 1955
en 2013 profileert de Oude Kerk zich daarom als historisch monument met
hedendaagse kunst.
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2015
Het jaar tweeduizendvijftien was opnieuw een succesvol jaar voor de Oude Kerk.
In de gehele geschiedenis is er nooit eerder zo intensief gewerkt aan het behoud en
onderhoud van de Oude Kerk. Zo is in 2015 € 73.479 geworven om de restauratie
van het Vater-Müller orgel mogelijk te maken, is de gehele kerkcollectie (inclusief
het kerkinterieur) geregistreerd en gedocumenteerd in samenwerking met de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Museum Catharijneconvent (een laatste
registratie waren 10 getypte vellen uit 1980), is het bouwarchief dat op zolder onder
erbarmelijke omstandigheden was opgeslagen ondergebracht in het Stadsarchief
en is na een intensieve lobby in Den Haag onderhoud voor de komende zes jaar
middels subsidie via de BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten) veiliggesteld.
Nog nooit eerder bezochten zoveel Nederlanders, Amsterdammers en mensen
uit meer dan 23 verschillende landen de Oude Kerk; we verwelkomden in totaal
183.483 bezoekers. Een toename van maar liefst 27% ten opzichte van 2014.
De reden hiervan laat zich niet raden. Het programma van de Oude Kerk trekt
zowel erfgoedliefhebbers naar het monumentale gebouw, als mensen uit allerlei
windhoeken naar de tentoonstellingen. In 2015 ware n drie zelf ontwikkelde,
langlopende tentoonstellingen te zien:
Tony Oursler: I/O Underflow
(27 november 2014 t/m 29 maart 2015)
Taturo Atzu: The Garden Which Is The Nearest To God
(27 juni t/m 6 september 2015)
Germaine Kruip: Geometry of the Scattering
(26 november 2015 t/m 28 maart 2016)
Er werd voor deze tentoonstellingen intensief ingezet op communicatie, waarbij
een totale mediawaarde van € 785.000 werd gegenereerd. Kunst in de kerk blijft
spraakmakend. De impact op de maatschappij werd vergroot door de talrijke
discussies die werden gevoerd over de toelaatbaarheid van hedendaagse kunst
in de kerk.
De Oude Kerk sloot boekjaar 2015 af met een positief resultaat dat werd
bestemd ten behoeve van de restauratie van het Vater-Müller orgel en de verdere
ontwikkeling van het programma.
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Tony Oursler in de Oude Kerk. Foto: Sander Heezen

Taturo Atzu, The Garden Which Is The Nearest To God, 2016. Foto: Wim Hanenberg

Germaine Kruip, Column (Untitled), 2016. Foto: Bibi Veth
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Bouwkundig
Het inspectierapport van 2015 van de Monumentenwacht is positief over het
onderhoud van de Oude Kerk: ‘Uit de rapporten van de laatste vijf jaar blijkt dat de
onderhoudsstaat van het gebouw verbetert’. Het onderhoudsprogramma voor
2015 is opgestart en verloopt volgens planning. Werkzaamheden lopen tot nu toe
conform verwachting. Er is een BRIM subsidie toegekend van ca. € 100.000 per
jaar. Dit bedrag bevat geen subsidie voor de brandmelder- en sprinklerinstallaties.
Op dit laatste punt is bezwaar aangetekend bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
orgel
In september werd de onderbouw van het Vater-Müller orgel opgeleverd en werd
de eerste fase van de restauratie van het instrument opgestart door de Firma Reil.
Vanaf december speelt het orgel twee jaar lang niet meer ten gevolge van de werkzaamheden. Tijdens de Open Monumentendagen, op 12 en 13 september 2015,
werd het officiële startschot van de restauratie gegeven en ontving Jan Koelewijn
van de Firma Reil de sleutel van het orgel. Op 12 september werden om 10:00 uur
alle donateurs aan het orgel uitgenodigd voor een speciale dankbetuiging met
koffie, taart en een ‘hard hat tour’ op de steiger. Het weekend stond in het teken
van ambacht. Vakmensen van de Firma Reil gaven uitleg over de op handen zijnde
werkzaamheden. Organisten uit heel Nederland waren uitgenodigd om nog een
maal op het Grote Orgel te spelen. Een camera registreerde de spelende organist,
die op de kerkmuur beneden werd geprojecteerd. Het leverde lovende reacties op
en ruim 7000 enthousiaste bezoekers.
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Vater-Müller orgel. Foto: Gert Eijkelboom

samenwerken
Tegelijk met de tentoonstelling Tony Oursler: I/O Underflow zijn twee monumentale
buitenprojecties te zien; een op de Oude Kerk en de pendant op het Stedelijk
Museum. Zo zijn het oudste en een van de nieuwere Amsterdamse iconen met
elkaar in verbinding gebracht. Met deze keuze wil de Oude Kerk het hedendaagse
kunstpubliek attenderen op de Oude kerk als historische locatie voor kunst van
vandaag.
museumnacht
Tijdens de Museumnacht op 7 November 2015 werd de performance Time Out van
Margret Wibmer uitgevoerd, waarbij bezoekers gehuld werden in een zwarte
wollen
monnikspij waarna men een grafsteen kon uitkiezen om op te gaan liggen.
Ondertussen
klonk het orgel (As Slow As Possible, John Cage) en kon men naderhand bij de
stiltebar (gerund door doven en slechthorenden) een drankje bestellen. Speciaal
voor de Vrienden van de Oude Kerk werd een generale repetitie gehouden die tot
lovende
reacties leidde, onder andere van Wim Vroom (voormalig conservator
Rijksmuseum):
‘ik ben diep geraakt!’.
Taturo Atzu : The Garden Which is the Nearest to God
Tijdens het project The Garden Which is the Nearest to God van Taturo Atzu en
dankzij de genereuze steun van Stichting Doen, VSB fonds, Prins Bernhard Cultuur
Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Bouwfonds Cultuurfonds en vele
sponsoren ontving de Oude Kerk deze zomer een recordaantal van 67.969
bezoekers waarvan ruim 50% uit Nederland. Het aantal betekent tevens een
verdubbeling van bezoekers ten opzichte van de voorgaande vijf jaren. In de hele
geschiedenis van de Oude Kerk is het nog nooit
voorgekomen dat er zóveel bezoekers werden geteld, waarbij met name het hoge
aandeel bezoekers uit Nederland opvallend is. Kortom: records zijn gebroken.
brand
Op de laatste dag van 2015 zorgde een vuurpijl voor een uitslaande brand in een
van de panden van de Oude Kerk. De brandweer was de brand gelukkig binnen
exact acht minuten meester. De schade loog er echter niet om. Een bewoner moest
zijn huis verlaten en twee kantoren bleken na de brand onbruikbaar. De schade is
deskundig opgevolgd door verzekeraar Donatus. De reparaties zijn begeleid door
restauratiearchitect Ben Massop.
misericordia
Dit jaar zijn de misericordia (de houten koorbanken met houtsneden) op verzoek van
de Oude Kerk onderzocht door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Aanbevolen
wordt deze koorbanken waar nodig te restaureren. Dit is onmiddellijk in gang gezet.

De Oude Kerk werd gesteund door onder meer de volgende fondsen en
subsidiegevers (in willekeurige volgorde):
De Oude Kerk werd gesteund door onder meer de volgende fondsen en
Vater-Müller orgel. Foto: Gert Eijkelboom
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Programma
Nooit eerder presenteerde de Oude Kerk op eigen kracht drie nieuwe tentoonstellingsproducties onder eigen vlag. Het publieke programma kreeg een
lange termijn titel: Come Closer. Hierin wordt de bezoeker uitgenodigd om de
tentoonstelling dichter te naderen en zich te verdiepen in de thematiek ervan.
Er ontstond een tijdelijk podium op het dak, waar op zwoele zomeravonden
optredens plaatsvonden van een jongere generatie kunstenaars, musici,
wetenschappers en theatermakers, zoals: DNK Ensemble, Wunderbaum,
kunstenaar Riley Harmon, de Sweelinckcantorij van de Oudekerkgemeente,
performers Noah Voelker en Orion Maxted, Mariska Majoor (oprichter van
het Prostitutie Informatie Centrum (PIC)), wetenschapper Arif Kornweitz,
architecte Malkit Shoshan, theoloog Jan-Jaap Stegeman, architect Jarik Ouborg,
stadsecoloog Anneke Blokker, astrofysica Sera Markoff en Islam-deskundige
Rani Kivav. Onze samenwerking met Non-fiction, bureau voor culturele innovatie,
is hierbij inmiddels een beproefd succes.
Tussen dit intensieve programma door ontstonden talrijke reflectieve momenten
in de Oude Kerk, zoals:
–
–

–
–
–

Saskia’s zonnewende (het Saskia Ontbijt), met een lezing van
kunsthistoricus en Rembrandtkenner Ernst van de Wetering;
Het Sandberg Instituut met het Festival Of Choices, waarbij de Oude Kerk
het werk van Eloisa Ejarque selecteerde. Een gouden kraan die tijdelijk
stroomde naast de Sebastiaanskapel. Het betrof een onderzoek naar de
hiërarchie van de dorpspomp;
De Gerrit Rietveld Academie in de Oude Kerk met de tentoonstelling wonder
& Wander, waaronder maar liefst 19 performances;
Het Open Monumenten weekend en de start van de orgelrestauratie met
elke 15 minuten een kort concert van wisselende Nederlandse organisten;
Museumnacht met de performance Time Out van Margret Wibmer.

Ook buiten haar muren deed de Oude Kerk van zich spreken in een symposium
en tentoonstelling over de Oude kerk in het architectuurcentrum Arcam met de
titel: The Building Speaks (17 november t/m 22 november). Een debatavond legde
gevoeligheden over het monument bloot: wat mag nu wel, en wat niet als het gaat
om erfgoed in onze stad? De meningen blijken gepassioneerd en verdeeld. Het is
van blijvend belang voor de Oude Kerk om dit gesprek actief met de stad te voeren.
muziek
Een grote vraag vanuit het publiek betrof: ‘Klinkt er nog muziek in de Oude Kerk?’.
Als het Grote Orgel (Vater-Müller orgel) hersteld is, wil de Oude Kerk een aantal
maal per jaar van zich laten horen middels concerten en muziekprojecten. Daarbij
is het de bedoeling aansluiting te vinden bij de artistieke visie die in het programma
met hedendaagse kunst momenteel wordt uitgerold. Omdat de betrokkenheid
bij muziek in de kerk groot is, blijkt een gezamenlijk gesprek het meest geschikte
middel als eerste verkenning hiertoe. De Oude Kerk riep dit jaar 25 mensen uit de
muziek bijeen om zich te buigen over de toekomst van muziek in de Oude Kerk. Het
muziekprogramma krijgt vanaf 2016 verder vorm.
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Margret Wibmer, Time Out, 2016. Foto: Desire van den Berg

Foto: Roel Brekelmans
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Educatie
Een aantal klassen van Amsterdamse middelbare scholen is na de zomervakantie
het nieuwe schooljaar gestart met een bezoek aan het spectaculaire dakterras van
Taturo Atzu. Voor leerlingen was het een onvergetelijke ervaring om vanaf grote
hoogte te reflecteren op de waarde van een spraakmakende omgeving (de Wallen)
in hun eigen stad. Centraal in het educatieve programma bij de tentoonstelling van
Tony Oursler stond de thematiek van de nieuwe media en de rol en betekenis ervan
in de leefwereld van jongeren. Zo werd het gebruik en de betekenis van Facebook
kritisch besproken. Over de betrouwbaarheid en het gebruik van digitale middelen
had de jonge generatie soms andere ideeën dan de sceptische kunstenaar. Dat
leverde in de rondleidingen scherpe gesprekken op.
Naast de klassen die een (op maat gemaakte) rondleiding of workshop kregen
bij de tentoonstellingen, was dit jaar ook goed te merken dat er tussen de
grote tentoonstellingen door veel verzoeken waren vanuit het onderwijs voor
rondleidingen door de Oude Kerk en de stijlkamers. Het geeft aan dat de Oude
Kerk als educatieve aanbieder zichtbaar is voor het onderwijs op het vlak van
erfgoed én kunst. De samenwerking met De Appel arts centre in het educatieve
programma ART-ViSiT verloopt naar tevredenheid.

Organisatie
In 2015 bestond het team van de Oude Kerk uit 5 fte. Het compacte team is goed
op elkaar ingespeeld en weet de meest complexe vraagstukken tot een uitstekend
resultaat te brengen. Dit jaar is was een van de focuspunten de optimalisering
van de hospitality. Om die reden werden drie nieuwe parttime medewerkers
aangetrokken voor ontvangst en balie.
Het project van de Japanse kunstenaar Taturo Atzu was een krachttoer die veel van
het team vroeg, maar waar tegelijkertijd met enorm enthousiasme aan is gewerkt.
Er werkten tevens maar liefst 200 vrijwilligers mee aan dit project, waarvan een
deel vanuit Booking.com. De Oude Kerk wist hiermee het schijnbaar onmogelijke
te realiseren.

Samenwerken
Samenwerken zit in het DNA van de Oude Kerk, als eeuwenlange verbinder van het
stadse leven. In 2015 werd onder meer samengewerkt met: Stedelijk Museum,
de Appel arts centre, Amsterdam Museum, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder,
Architectuur Centrum Amsterdam (ArCam), het Stadsarchief, Sandberg Instituut,
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam Art Weekend, Veem Huis voor Performance
en het Centrum voor Doven en Slechthorenden.
De Oude Kerk werd gesteund door onder meer de volgende fondsen en
subsidiegevers (in willekeurige volgorde): Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Mondriaan Fonds, Stichting Doen, Zabawas, BNG Cultuurfonds, Fonds Kwadraat,
Fonds 21, Ammodo, Booking.com, Van den Weghe, De Heeren Bouwmeester, Prins
Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Bouwfonds Cultuurfonds en de Stichting
Vrienden van de Oude Kerk.
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Collectie
Een aantal voorwerpen wordt na de eerder genoemde collectie-inventarisatie tot
de Collectie Nederland gerekend, waaronder:
–
De geelkoperen lezenaar (inv.nr. 3) die geldt als oudst gedocumenteerde
lezenaar en het voorbeeld voor vele andere lezenaars van dit type in
Nederland.
–
Het gedateerde en gesigneerde geelkoperen hek van de preekstoel (inv.nr.
1) van Joost Gerritsz. als vermaard geelgieter en daarmee verbonden ook de
preekstoel waarvoor dit hek gemaakt werd, als gezicht van de Oude Kerk;
mede vanwege de kwaliteit van het snijwerk.
–
De twee portalen uit de Nieuwerzijdskapel / Heilige Stede, vanwege
de kwaliteit van het overdadige snijwerk en vanwege de plaats die deze
afgebroken kapel inneemt als icoon van een kerk die nooit afgebroken had
mogen worden.
–
Het koorhek uit 1681, vanwege de kwaliteit en de tekst die overgenomen is
van het vorige koorhek die de overgang markeert van de katholieke naar de
protestantse periode.
–
De rijk uitgevoerde gebrandschilderde ramen in de Mariakapel (inv.nrs.
4704-52, 53 en 54) waaraan de namen verbonden zijn van Lamber van Noort
en Dirck Crabeth.
–
Het schilderij van David Colijns (inv.nr. 4704-60), waarin vermoedelijk
gezinspeeld wordt op de strijd tussen Spanje en de Republiek.
–
Het schilderij van Emanuel de Witte met het interieur van de Oude Kerk (inv.
nr. 63), een kwalitatief goed werk van een belangrijk genre in Nederland.
Van de kerkinventaris, welke zorgvuldig werd onderzocht en waarvan de waarde
werd bepaald door kunsthistoricus Marco Blokhuis, worden een groot aantal
voorwerpen tot de kerncollectie gerekend omdat ze bepalend zijn voor de
inrichting van dit specifieke gebouw en in een aantal gevallen onmisbaar zijn vanuit
cultureel oogpunt. Voorwerpen die tot de kerkcollectie gerekend worden zijn met
een sterretje aangegeven in de inventarislijst. De collectie Oude Kerk is voor het
eerst digitaal ontsloten en tot nadere uitbreiding van de Oude Kerk-website te
vinden op https://kerkcollectie.catharijneconvent.nl.
Tot de hoogtepunten kunnen onder meer worden gerekend het geheel van
onderdelen uit de Middeleeuwen, zoals het koorhek met koorbanken, de
kapbeelden en gewelfschotels, gewelfschilderingen, tapijtschilderingen en het
fragment van een altaarstuk (inv.nr. 59).
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Samenwerken
Tegelijk met de tentoonstelling Tony Oursler: I/O Underflow zijn twee
monumentale buitenprojecties te zien; een op de Oude Kerk en de pendant op
het Stedelijk Museum. Zo zijn het oudste en een van de nieuwere Amsterdamse
iconen met elkaar in verbinding gebracht. Met deze keuze wil de Oude Kerk het
hedendaagse kunstpubliek attenderen op de Oude kerk als historische locatie
voor kunst van vandaag.

X Ergo Y, Tony Oursler, Stedelijk Museum. Foto door Fabian Landewee.
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Museumnacht
Tijdens de Museumnacht op 7 November 2015 werd de performance Time Out van
Margret Wibmer uitgevoerd, waarbij bezoekers gehuld werden in een zwarte
wollen monnikspij waarna men een grafsteen kon uitkiezen om op te gaan
liggen. Ondertussen klonk het orgel (As Slow As Possible, John Cage) en kon men
naderhand bij de stiltebar (gerund door doven en slechthorenden) een drankje
bestellen. Speciaal voor de Vrienden van de Oude Kerk werd een generale repetitie
gehouden die tot lovende reacties leidde, onder andere van Wim Vroom (voormalig
conservator Rijksmuseum): ‘ik ben diep geraakt!’.

Margret Wibmer, Time Out, 2016

beeldverslag 2015
Taturo Atzu : The Garden Which is the Nearest to God
Tijdens het project The Garden Which is the Nearest to God van Taturo Atzu en
dankzij de genereuze steun van Stichting Doen, VSB fonds, Prins Bernhard Cultuur
Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Bouwfonds Cultuurfonds en vele
sponsoren ontving de Oude Kerk deze zomer een recordaantal van 67.969
bezoekers waarvan ruim 50% uit Nederland. Het aantal betekent tevens een
verdubbeling van bezoekers ten opzichte van de voorgaande vijf jaren. In de
hele geschiedenis van de Oude Kerk is het nog nooit voorgekomen dat er zóveel
bezoekers werden geteld, waarbij met name het hoge aandeel bezoekers uit
Nederland opvallend is. Kortom: records zijn gebroken.

Taturo Atzu, The Garden Which Is The Nearest To God, 2016. Foto: Wim Hanenberg
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Brand
Op de laatste dag van 2015 zorgde een vuurpijl voor een uitslaande brand in een
van de panden van de Oude Kerk. De brandweer was de brand gelukkig binnen
exact acht minuten meester. De schade loog er echter niet om. Een bewoner
moest zijn huis verlaten en twee kantoren bleken na de brand onbruikbaar. De
schade is deskundig opgevolgd door verzekeraar Donatus. De reparaties zijn
begeleid door restauratiearchitect Ben Massop.
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Misericordia
Dit jaar zijn de misericordia (de houten koorbanken met houtsneden) op verzoek
van de Oude Kerk onderzocht door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Aanbevolen wordt deze koorbanken waar nodig te restaureren. Dit is onmiddellijk
in gang gezet.
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subsidiegevers (in willekeurige volgorde):
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, Stichting Doen, Zabawas,
BNG Cultuurfonds, Fonds Kwadraat, Fonds 21, Ammodo, Booking.com, Van
den Weghe, De Heeren Bouwmeester, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds,
Bouwfonds Cultuurfonds, Stichting dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds,
Nationaal Restauratiefonds, Protestantse Kerk Amsterdam, Maatschappij van
Welstand, Fonds Gansoord, Stichting Meindersma-Sybenga en Stichting Vrienden
van de Oude Kerk.
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